8/ zamontujesz czujniki alarmowe (detektory

Bezszelestny

Jak to zrobid?

czadu ) wykrywające obecnośd tlenku węgla

Świat się zmaga z zagrożeniami,

Czujki w domach zamieszczamy,

( CO ) w pomieszczeniach wyposażonych

powodziami, wulkanami, pożarami.

zwane również detektorami.

w piecyki, kuchenki, termy gazowe,

Może jednak ktoś odpowie,

Czad się w domu już nie skryje,

kominki, piece węglowe

ile wszystkich jest zagrożeo?

odtąd nikogo nie zabije.

9/ jako użytkownik urządzeo gazowych

Długa lista jest tych zdarzeo,

N. Kołek

i grzewczych, nie będziesz:

chociaż jedno z nich wskażę.

C Z A D

- ich osobiście naprawiad

Ciche, niepozorne i skryte,

- sam ich przerabiad

w naszych mieszkaniach dobrze ukryte.

- bezwonny

- malowad gazomierza

Rzadko na listach się go wymienia,

- pozbawiony smaku

- zatykad otworów wentylacyjnych i nawiewnych

bo nie czyni jak inne ogromu spustoszenia.

- bezbarwny

Z A B Ó J C A

w pomieszczeniach, w których zamontowane są

Mieszka w termach, kuchenkach, piecykach gazowych,

Skąd wynika niebezpieczeostwo zaczadzenia?

wyżej wymienione urządzenia (np. piece węglowe)

od wielu lat ma tam swój tajemny schowek.

1/ z właściwości tlenku węgla ( CO ) zwanego

Jeśli zauważysz pierwsze z objawów zatrucia czadem

Cicho i bezszelestnie się wyłania,

takie jak:

w trakcie każdego procesu spalania.

osłabienie, znużenie, duszności, ból i zawroty głowy,

Przez ludzi rzadko jest wykryty,

nudności, wymioty, to natychmiast:

gdyż jest zabójcą cichym, niemym, skrytym.

- wyłącz użytkowane urządzenia gazowe

A że nie widoczny jest w działaniu,

instalacji technicznych, takich jak:

- opuśd dane pomieszczenie

stąd panoszy się w mieszkaniu.

- gazowej

-przewietrz mieszkanie ( pomieszczenie )

Człowiek odczuwa ból i zawroty głowy,

- kominowej

- powiadom o zagrożeniu inne bliskie Ci osoby,

gdy czad opuszcza piecyk gazowy.

- wentylacyjnej

a także sąsiadów ( współlokatorów )

Tlen w organizmie człowieka zanika,

- zasięgnij kwalifikowanej porady lekarskiej

bo do krwi tlenek węgla przenika.

- wezwij specjalistyczne służby, by przeprowadziły

A człowiek bez tlenu szybko umiera

kontrolę urządzeo grzewczych i kominowych

i tak czad żniwo swoje zbiera.

w twoim mieszkaniu.

Sami go nie pokonamy,

PAMIĘTAJ
ZAINSTALUJ DETEKTOR – CZUJKĘ TLENKU WĘGLA
w twojej kuchni, łazience, piwnicy

z czadem walki nie wygramy.
Jednak walkę podjąd trzeba,
życie ludziom on zabiera.

potocznie „czadem”
2/ z nieprzestrzegania standardów budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych
3/ z nieprzestrzegania zasad eksploatacji

4/ z braku należytej dbałości o instalację
i urządzenia gazowe
ZAPAMIĘTAJ
Czujka tlenku węgla , detektory pomocne w walce z bezszelestnym czadem.
POMOCY SZUKAJ!!!
STRAŻ POŻARNA – 998; POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
POGOTOWIE GAZOWE – 992; POLICJA – 997

